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खूप खूप वषापूव एका सुवणमहालात एक राजा रहात
होता. राजाला अनेक स ागार होते. ाला नवीन
गो ी िशकवणंआिण राजकारभारात ाला मदत
करणं ही ा स ागारांची कामं होती. 

ेक स ागार राजाला जे आवडेल तेच करायला
धडपडायचा. ामुळे राजाला काही िशकव ापे ा
ा ाभोवती गोडंा घोळ ातच सग ांचा वेळ

जायचा. 

राजा जर गिणतं करताना चुकला तरी कोणीच ाची
चूक सुधार ा ा भानगडीत पडायचं नाही. सगळे
स ागार हो ला हो क न हसत हसत णायचे, 
“राजानं एका जु ा सम ेचं नवीन उ र शोधलं

काही तरबेज खेळाडंूम ेही आपण राजाला हरवू शकतो हे
दाखवायची िहंमत न ती.

ाऐवजी, “काय शारीनं चाल खेळलीआहे.. ” असं स ागार
कौतुकानं णायचे. “आमचा राजा कधीच चुकत नाही.”

“राजानं एका जु ा सम ेचं नवीन उ र शोधलं
आहे..!”

राजा जर ितरंदाजी िशकत असताना ाचे बाण
िनशा ावर लागत नसले तरी स ागार राजा ा
नेमबाजीची भरभ न शंसा करत असत. वर णत, 
“काय ताकदआहे. काय अचूक नेम साधला आहे..!” 

राजा जर बु दबळ खेळतअसेल तर सव स ागार
तो िजंकेल अशीच व था करायचे. 



पणआपलं असं सतत कौतुक ऐकून राजाचे कान

तेव ात राजाला काही आवाज ऐकूआले. ते ऐकून तो
एका झाडामागे लपला.

“परत एकदा य कर मुली..” एक माणूस णत होता. 
”दुसरा कोणता मोहरा तू हलवू शकतेस?” 

”तु ाला हे सगळं कसं मािहती बाबा?” ा लहान मुलीनं
िवचारलं.

राजा झाडाआडून हे ाहाळत होता. एक माणूस
आप ा छो ा मुलीला बु दबळ खेळायला िशकवत
होता.

पणआपलं असं सतत कौतुक ऐकून राजाचे कान
िकटले. “मी खरोखरकधीच चुका करत नाही का?” ानं
त:लाच एक िदवस िवचारला.

एक िदवसआप ा बागेत तो सकाळी फेरफटका मारत
होता. ानं िविवध रंगांची फुलं फुललेली पािहली. 
झाडांवर िपकलेली फळं लगडली होती. मोरआपला
ऐटबाज िपसारा फुलवतानाही ाला िदसला. इत ा
र िठकाणी मला खरं तरआनंद ायला हवा. 

“पण मलाआनंदही होत नाहीये”.  एक उसासा टाकून तो
णाला, “मला काहीतरी आ ान हवं आहे.”



”िकती आ याची गो आहे..” राजानं िवचार केला. ”हा
माणूस माझा माळीआहे. पण तो उ ृ बु दबळपटुआहे. 
याची िचमुरडी मुलगीदेखील मा ा सग ा स ागारांपे ा
चांगलं खेळते.”

मग राजानं समोर येऊन मा ाबरोबर एक बु दबळाचा
डाव खेळायचंआ ान िदलं.

माळी मान झुकवून अदबीनं णाला ”मला
तुम ाबरोबर खेळायलाआनंदच वाटेल. ही माझी
मुलगी. सकाळी बागेत काम कर ाआधीआ ी रोज
थोडा वेळ बु दवळ खेळतो.” 

”माझे वडील खूप शारआहेत”. ती िचमुरडी लाजत
लाजत णाली.. “ते जगातले सवात े बु दबळपटु
आहेत.”

राजानं ा मुली ा डो ाव न ेमानं हात िफरवला
आिण णाला, ”तुझे वडील हा एक भला माणूसआहे
हे मला मा आहे. पण बु दबळात ते मला हरवू
शकत नाहीत.”



मग राजा णाला, “मलाआ ा मा ा स ागारांना
भेटायचं आहे. उ ा सकाळीआपण बु दबळ खेळू.”

”होय, महाराज.” मा ानं उ र िदलं. 

“तुमची आ ा होईल ते ा मी खेळ ासाठी हजर
होईन. मला जे काही येतं ते तु ाला िशकवायला मला
आवडेल.”

राजाआिण माळी तीन डाव खेळले. ेक डाव
मा ानं िजंक ावर राजाला खूपचआ य वाटलं.

राजा हसत हसत मा ाला णाला, “मी तुझा
आभारी आहे. बर् ◌्याच िदवसांनंतर खेळताना
मला मजा येतीय.”



मग राजा खुषीनं शीळ वाजवतआप ा महालात
परतला.

ाला पा न ाचे स ागार जेवायचं थांबवून
डो ात पाणी आणून ाला णाले, “महाराज, 
आ ाला तुमची खूपआठवण येत होती. घशाखाली
घास सु दा उतरत न ता.”

”सग ांना सु भात”. राजाआनंदी रात णाला, 

“सांगा बरं, आजसकाळी काय घडलं असेल.”

“काहीतरी छानच घडलं असेल”. एका स ागारानं
अनुमान काढलं.

“नाचणारे ह ी िमळाले का काय?” 

“दुसर् ◌्या कोणी राजानं िकमती भेटव ू
पाठव ा का? आ ाला दाखवाल का ा?” 

दुसर् ◌्या स ागारानं तक लढवला.

“नाही बाबांनो.. ” राजा हसतच णाला. “अखेरीस
मला बु दबळात हरवू शकेल असा माणूस मला
सापडला. तो मला ातलं सगळं िशकवायला
तयार आहे.” 

“ओह..” स ागार काळजी ा सुरात णाले. 
मग राजाला भूक लाग ामुळे तो जेवायला बसला. 

ते ा सगळेजण एकमेकां ा कानात
कुजबुजायला लागले.

. 



नंतर एक स ागार णाला,  ”तु ी ा मा ाला
िजंकू िदलंत हा तुमचा मोठेपणा होता.” 

राजा णाला, “नाही, माळी मा ापे ा चांगलं खेळतो
ामुळे तो िजंकला.”

”ओह, राजा हे श नाही”. दुसरा एक स ागार
णाला. ”मा ानं कुठेतरी फसवलं असेल.”

”तो माळी खोटारडाआहे”. सगळे स ागार एकसुरात
ओरडले. ” ाला िश ा िमळायला हवी”. 

ांनी राजाला हे भरवलंआिण शेवटी राजानं ांचं
णणं मा केलं.

दुसर् ◌्या िदवशी सकाळी राजा बागेत मा ाला
भेटला. या वेळी ाचे स ागारही सोबत होते. राजा
आिण माळी एकामागून एक डाव खेळत होते आिण
स ागार ते सगळं चुपचाप पहात होते.

परत माळी िजंकलाआिण राजा मजेत हसला.

स ागार एकमेकां ा कानात परत कुजबुजायला
लागले. ”हा माळीआप ापे ा शारआहे असं
राजानं ठरवलं तरआपलं काय होईल? आप ाला
काहीतरी करायला हवं.”



ा रा ी मा ाला महालात बोलावणं धाडलं.

राजा णाला, ”मा ा, आजतागायत
मा ापे ा कोणी जा चांगला बु दबळाचा
डाव खेळलेलं नाही. मा ा स ागारांना
वाटतंय, तू मला फसवलंस.”

”आम ा राजाला कोणी फसवू शकत नाही” 
अशी स ागारांनी ाला पुि जोडली.

”महाराज, तुमची काहीतरी चूक होते आहे. मी तु ाला
का बरं धोका देईन?” माळी शांतपणे णाला. ”तु ी
काहीतरी िशकावं णून मी माझी सव ृ खेळी
खेळलो.”

राजा दु:खी रात णाला, ”मी कधीच चूक करत नाही. राजा दु:खी रात णाला, ”मी कधीच चूक करत नाही. 
मा ा स ागारां ा ण ानुसार मी कायम बरोबरच
असतो. आता तुला तु ं गात जावं लागेल.”

ा रा ी राजाला झोप लागली नाही. ”मा ाला खरोखर
तु ं गात डांबायला हवं आहे का? माझी चूक होते आहे
का? ा ा मुलीचं काय होईल मग?” असे तो
त:लाच िवचारत होता. 

राजानं दुसर् ◌्या िदवशी मा ा ा मुलीला महालात
बोलावलं. 

”तुझे वडील काही िदवस बाहेरगावी जाणारआहेत”. 
राजा ितला णाला, ”तोपयत तू इथे महालात रहा.”



मा ाची मुलगी विडलांशी बोलायलाआत गेली ते ा
राजाआिण ाचे स ागार तु ं गा ा कोठडी ा
बाहेर ती ा करत थांबले.

मग मा ानं राजाला बोलावलं. ”मा ा मुलीचा
सांभाळ के ाब ल मी आभारी आहे. तो णाला. 

मा ाकडे तुम ासाठी एक मह ाची भेटव ू
आहे.” 

मग ानं राजाला पीचची एक बी दाखवली.

काही िदवसांनंतर राजा ा मुलीला घेऊन ित ा
विडलांना भेटायला गेला. मुलीनं बागेतली फळं एका
टोपलीत विडलांसाठी नेली होती. 

राजाचे स ागारही ां ाबरोबर गेले. ”तुमचं
संर णकरायलाआ ी सोबत येतो आहोत. तो माळी
तु ाला काय करेल िकंवा काय बोलेल याचा काय
भरवसा?”



ती बी पा न राजा ा स ागारांचे डोळे लालसेनं
चमकले. 

ात ा एकानं ती बी हातात घेतली आिण णाला, 
“आ ी हे राजासाठी पे . ते सगळेजण णाले. 
िपक ानंतरआ ी पीचची फळं तोडू.”

पण मा ानं ती बी हातात ठेवून मूठ बंद केली. 
फ एकच गो आहे, “तो समजुती ा रात
णाला.. कोणीतरी खास ीनंच ही बी पेरली

पािहजे. आिण ा ीनं कधीच कोणती चूक केलेली
नसली पािहजे. नाहीतर ही जादू चालणार नाही.” 

हे ऐकून स ागारांचे चेहरे पांढरे पडले. “आ ाला
एकदमआठवलं, खूप कामं करायची पडली आहेत. 

“ही एक जादूची बी आहे”. माळी णाला. 

“एका रा ीत या बीपासून झाड उगवेलआिण
झाडावरचं ेक फळसो ाचं असेल.” 

एकदमआठवलं, खूप कामं करायची पडली आहेत. 
आ ाला हे बी पेरायला वेळ नाही.” असं ते णाले.



मग मा ानं ती बी राजाला िदली. “महाराज, तु ी ही बी
पेराल का?”

एका स ागार ती बी हातात घ पकडून णाला, 

“राजाआपले हात खराब क शकत नाही”. तो
णाला. “आिणआम ा राजाकडेआधीच खूप सोनं

पडलंय.”

मग मा ाची मुलगी ा स ागारांकडे बोट दाखवत
णाली, “कृपया या सबबी सांगणं बंद करा. ती

ओरडली. राजादेखील चुका करतो हे तु ाला चांगलंच
ठाऊकआहे. मा ा विडलांना तु ं गात टाकून राजानं
मोठी चूक केली आहे.”

मग राजानं ा छो ा मुलीचा हातआप ा हातात घेतला
आिण तो णाला, ”तू अगदी बरोबर बोललीस मुली. पुढे
तो णाला, मी खूप चुका के ा आहेत. तु ा विडलांना
तु ं गात टाकणं ही तर सवात मोठी चूक होती.  मी तु ा
विडलांना मु करतो.”

”पण या मूख स ागारांवर िव ास टाकणं ही माझी”पण या मूख स ागारांवर िव ास टाकणं ही माझी
ापे ाही मोठी चूक होती.” राजा हसत हसत णाला. 

” ा पीच ा बीम े जादू िबदू काही नाही. ेक माणूस
कोणती ना कोणती चूक करतोच हे दाखव ासाठी माळी
ा बीचा उपयोग करत होता.”

”उ ापासून..” राजाआप ा स ागारांना णाला.. 

”तु ी सगळे शाही तबे ात काम कराल. ह ीनंा
आंघोळी घालायचं काम कराल. मी मा ासाठी नवीन
स ागार नेमतो.”



ा िदवसापासून राजाआनंदात रहायला
लागला. 

तो रोज सकाळी मा ाबरोबर बागेत
बु दबळ खेळायचा. कधी कधी तो
िजंकायचा. 

राजानंआप ा जेला मदत कर ाचे सतत य
केले. 

काहीवेळा ानं चुकाही के ा. 

पण ा चुका ानं आपले नवीन स ागार – माळी
आिण ाची मुलगी - यां ा मदतीनं
सुधार ादेखील…!!

समा


